
SUBDIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
Servei de Registre i Acreditació Docent

SOL·LICITUD  DE  RECONEIXEMENT  DE  FORMACIÓ  PERMANENT  DEL
PROFESSORAT,  I  DE  LA  PARTICIPACIÓ  EN  ALTRES  ACTIVITATS  QUE
CONTRIBUÏSQUEN  A  LA  MILLORA  DE  L'ENSENYAMENT,  PER  A  LA  SEUA
INCLUSIÓ EN EL COMPTE DE FORMACIÓ

PREGUNTES FREQÜENTS 

QUÈ ÉS EL COMPTE DE FORMACIÓ?

És  l'espai  situat en  l'Oficina  Virtual  Docent (OVIDOC),  que  permet  al  professorat  conéixer  i
supervisar la formació permanent que ha desenvolupat, entre la qual es troba la formació rebuda no
realitzada en la xarxa de CEFIRE de la Comunitat Valenciana, així com altres participacions en
activitats  que  contribuïsquen  a  la  millora  de  l'ensenyament,  respecte  de  les  que ha  sol·licitat
reconeixement. 

En funció  del  seu  contingut i  del  perfil  professional,  el  compte  de  formació  permet  al  docent
gestionar, analitzar i prendre decisions respecte de la participació en futures activitats formatives.

L'accés al compte de formació se realitza a través de l'enllaç <https://ovidoc.edu.gva.es/>

QUI  POT  SOL·LICITAR  EL  RECONEIXEMENT  DE  FORMACIÓ  PERMANENT  NO
REALITZADA EN LA XARXA DE CEFIRE DE LA COMUNITAT VALENCIANA, I DE LA
PARTICIPACIÓ EN ALTRES ACTIVITATS QUE CONTRIBUÏSQUEN A LA MILLORA DE
L'ENSENYAMENT?

1.  Activitats  de  formació  permanent  no  desenvolupades  en  la  xarxa  de  CEFIRE  de  la
Comunitat Valenciana (cursos, jornades, tallers):

a) Personal docent i personal tècnic educatiu amb destinació en centres educatius no universitaris de
la Comunitat Valenciana en els quals s'impartisquen els ensenyaments regulats per la LOE.
b) Personal docent i personal tècnic educatiu amb destinació en centres no universitaris des dels
quals es presten serveis tècnics de suport educatiu als centres indicats en l'apartat anterior.
c) Personal que haja finalitzat els graus i màster que condueixen a l'obtenció de la titulació docent,
sempre  que  es  troben  inscrits  en  alguna  de  les  bosses  de  personal  docent  de  la  Conselleria
competent en matèria d'educació.

2. Participació en altres activitats que contribuïsquen a la millora de l'ensenyament.  En el
moment de presentar la sol·licitud la persona  s'haurà de trobar en alguna de les següents
situacions:
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a) Personal docent i personal tècnic educatiu amb destinació en centres educatius no universitaris de
la Comunitat Valenciana en els quals s'impartisquen els ensenyaments regulats per la LOE.
b) Personal docent i personal tècnic educatiu amb destinació en centres no universitaris des dels
quals es presten serveis tècnics de suport educatiu als centres indicats en l'apartat anterior.
c) Personal que haja finalitzat els graus i màster que condueixen a l'obtenció de la titulació docent,
sempre  que  es  troben  inscrits  en  alguna  de  les  bosses  de  personal  docent  de  la  Conselleria
competent en matèria d'educació.

COM HO PUC SOL·LICITAR? 

1.  Si  la  sol·licitud  és  presencial,  s'haurà  de  presentar  la  sol·licitud  en  l'administració  amb el
corresponent registre d'entrada en aquesta, a la qual se li haurà d'adjuntar per a la seua valoració i, si
és el cas, reconeixement, còpia compulsada dels certificats aportats.

2.  Si  la  sol·licitud és  telemàtica,  a  les  còpies  dels  certificats  respecte  dels  quals  se  sol·licita
reconeixement, se'ls haurà d'adjuntar una declaració responsable on s’indique que  tals còpies es
corresponen exactament amb els originals, excepte el cas en el qual el document porte la signatura
digital amb el corresponent codi segur de verficació (CSV).

A QUI DIRIGISC LA SOL·LICITUD DE REGISTRE DE LES ACTIVITATS FORMATIVES? 

La sol·licitud de reconeixement i registre de les activitats formatives, han d'anar dirigides al Servei
de Registre i Acreditació Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. 

HE DE SOL·LICITAR EL REGISTRE DELS CERTIFICATS DE FORMACIÓ REALITZADA
EMESOS PER LA XARXA DE CEFIRE DE LA COMUNI TAT VALENCIANA?

NO. Els certificats emesos relatius a la formació realitzada en la xarxa de CEFIRE es registren
d'ofici en el compte de formació.

HE DE SOL·LICITAR EL REGISTRE EN EL COMPTE DE FORMACIÓ DE FULLS DE
SERVEI I ALTRES DOCUMENTS IDENTIFICATIUS DE LA SITUACIÓ PROFESSIONAL
DOCENT?

NO. El compte de formació únicament contempla la formació permanent realitzada i la participació
en altres activitats que contribuïsquen a la millora de l'ensenyament.

EN  LA  SOL·LICITUD  DE  RECONEIXEMENT  DE  LA  MEUA  PARTICIPACIÓ  EN
ACTIVITATS  FORMATIVES  REALITZADES  EN  ALTRES  COMUNITATS
AUTÒNOMES, PUC PRESENTAR UN INFORME CONJUNT DE TOTES ELLES?

NO. S'hauran de presentar individualment els certificats acreditatius d'haver realitzat positivament
cadascuna  d'elles,  d'acord  amb  la  normativa  sobre  formació  permanent  que  regisca  en
l'Administració educativa corresponent.
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QUÈ PUC SOL·LICITAR PERQUÈ SIGA RECONEGUT I INCLÓS EN EL MEU COMPTE
DE FORMACIÓ?

El detall  del  que és  susceptible  de ser  sol·licitat  per  a  ser  reconegut  i inclòs en el  compte  de
formació, es precisa en els articles 28 i 29 de l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria
d'Educació, Formació i Ocupació, que estableix el model de formació permanent del professorat i el
disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives.

QUINES OBSERVACIONS HE DE CONÉIXER EN RELACIÓ AMB L'EXPOSAT EN LA
PREGUNTA ANTERIOR?

FORMACIÓ PERMANENT (Article 28 de l'Ordre 65/2012)

1. Organitzades per universitats de la Comunitat Valenciana
a) Només seran reconegudes les modalitats "Curs", "Jornada", "Taller". Les modalitats "Seminaris"
i "Grups de treball" NO (art. 14.3 de l'Ordre 65/2012).
b) El certificat ha de contemplar el que es disposa en els articles 16.6 i 28.1,  apartat  a, de l'ordre
referida. Així doncs, si la modalitat de la formació és "a distància", en el certificat, a més de la
modalitat,  haurà  de  constar  l'enllaç  web  a  l'aula  virtual  o  plataforma  de  formació  a  distància
utilitzada. En cas que l'enllaç no aparega, perquè la sol·licitud puga ser resolta favorablement, o bé
s'haurà d'aportar un nou certificat emés per la universitat responsable en el qual s'incloga aquest
requisit, o bé s'haurà de presentar un document annex al certificat en el qual es reflectisca l'enllaç
referit, signat pel rector o vicerector competent en la matèria o pel cap del servei responsable de la
formació permanent d'eixa universitat.
c) En cas de resolució favorable de la sol·licitud, el reconeixement de les hores estarà subjecte al
que es disposa en els punts 3, 4 i 5 de l'article 16 de l'Ordre 65/2012.

2. Activitats de formació realitzades a l'estranger
Els documents i certificacions expedits en llengües estrangeres aniran acompanyats d'una traducció
jurada a alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, per tal de garantir la integritat,
exactitud  i  fidelitat  de  la  traducció  amb l'original,  mitjançant  els  preceptius  segell,  signatura  i
certificació.

PARTICIPACIÓ  EN  ALTRES  ACTIVITATS  QUE  CONTRIBUÏSQUEN  A  LA  MILLORA  DE
L'ENSENYAMENT (Article 29 de l'Ordre 65/2012)

1.  Titulacions  universitàries  de  caràcter  oficial:  grau,  màster,  doctor,  diploma  d'estudis
avançats
a)  No es  reconeixerà  el  títol  de  grau  o equivalent  que  ha  servit  d'accés  a  la  funció  pública  o
titulacions que siguen requisit d'accés a la mateixa (art. 28.2 de l'Ordre 65/2012). En la sol·licitud
de reconeixement de títols de grau o equivalents, es deuen presentar almenys dos títols, l'utilitzat
per a l'accés a la funció pública i el que es presenta per a ser reconegut. De presentar un sol títol, la
resolució de la sol·licitud serà desfavorable per considerar-se requisit d'accés a la funció pública.

b) El màster en Professorat d’Educació Secundària, i el Certificat Oficial de Formació Pedagògica i
Didàctica Equivalent per a professorat tècnic de formació professional, constitueixen requisits per a
l'accés a la docència. En conseqüència no seran reconeguts.

2. He de sol·licitar el reconeixement i registre en el compte de formació de la capacitació en
valencià i/o del diploma de Mestre en Valencià?
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NO. 
Si  la  capacitació  o  el  Diploma  s'han  obtingut  en  la  Subdirecció  General  de  Formació  del
Professorat, el reconeixement i registre en el compte de formació és d'ofici. 

Si  s'han  obtingut  en  les  universitats,  compet  al  registre  de  titulacions  administratives  de
coneixements de valencià dependent de la Subdirecció General de Política Lingüística i Gestió del
Multilingüisme, per la qual cosa és a aquest departament on s’ha de dirigir la sol·licitud per al seu
reconeixement, i no al Servei de Registre i Acreditació Docent de la Subdirecció de Formació del
Professorat (article 5.3 de la Resolució de 4 de juny de 2013, de la Direcció General d'Innovació,
Ordenació  i  Política  Lingüística,  per  la  qual  es  dicten  instruccions  sobre  l'expedició  de  les
titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià i en llengües
estrangeres  en  els  ensenyaments  no  universitaris  en  la  Comunitat  Valenciana).  Document  de
sol·licitud:
<Sol·licitud d'inscripció en el registre de titulacions administratives de coneixements de valencià
expedides per les universitats>

3. He de sol·licitar el reconeixement i registre en el compte de formació de la capacitació en
llengua estrangera?
NO. 
Si la capacitació en llengua estrangera s'ha obtingut en la Subdirecció General de Formació del
Professorat, el reconeixement i registre en el compte de formació és d'ofici. 

Si s'ha obtingut en les universitats, el reconeixement i registre se sol·licita directament al Servei de
Registre i Acreditació Docent de la Subdirecció de Formació del Professorat, mitjançant el següent
document de sol·licitud: 
<Sol·licitud d'inscripció en el  registre  de formació del  professorat  de la  capacitació en llengua
extraguera emesa per universitats>

4. Quins nivells lingüístics es reconeixen i inclouen en el compte de formació?
En el compte de formació només es reconeixen certificats de nivells complets d'idiomes emesos per
les Escoles Oficials d’Idiomes (art. 29.1.c Ordre 65/2012). 

5. On he de dirigir la sol·licitud d'acreditació de nivells lingüístics en llengües estrangeres per
a impartir matèries no lingüístiques en llengua estrangera? 
A la  Direcció  Territorial  competent  en  matèria  d'educació  de  la  província  que  corresponga,
mitjançant el següent document de sol·licitud:
<Model de sol·licitud de participació per a l'acreditació per a impartir àrees, matèries o mòduls no
lingüístics en llengua estrangera> 

6.  Els  cursos  preparatoris  o  que  formen  part  del  programa  per  a  l'obtenció  d'un  nivell
lingüístic o certificat de capacitació, es reconeixen en el compte de formació?
NO.  Les  sol·licituds  de  reconeixement  de  cursos  preparatoris  d'idiomes  o  capacitacions,  són
denegades per ser conduents a l'obtenció de la certificació.

7. Respecte de les activitats realitzades en els centres escolars que contribueixen a la millora
de  la  qualitat  de  l'ensenyament  (organització  i  intercanvi  d'alumnes  i  viatges  educatius;
organització i  direcció d'escoles de pares, mitjans de comunicació escolar,  grups de teatre,
música, esport escolar, …), s'ha de sol·licitar el seu reconeixement i registre en el compte de
formació?
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NO. Totes aquestes activitats han d'estar contemplades en la programació general anual del centre
(ITACA),  la  seua  realització  haurà  de  constar  en  la  memòria  del  centre,  sent  d'ofici  el  seu
reconeixement i registre en el compte de formació.

8. Què he de tindre en compte en la sol·licitud de reconeixement i registre en el compte de
formació de publicacions?
Han de tindre ISBN si són llibres o ISSN si són revistes.

S'ha de presentar un certificat de l'editorial que avale l'autoria. Si en aquest certificat no es precisa el
nombre d'autors, s'ha d'aportar a més còpia de les parts de la publicació en les quals aparega el títol i
la persona autora o relació de persones autores.

9. S'ha de sol·licitar el reconeixement i registre en el compte de formació de les titulacions de
nivell de valencià emeses per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià?
No.  Aquestes titulacions es registren d'ofici i no estan visibles en el compte formació.

TINC EN EL MEU COMPTE DE FORMACIÓ REGISTRADA UNA ACTIVITAT I NO EM
PUC  DESCARREGAR  EL  DOCUMENT  EN  PDF.  A  QUI  HE  DE  SOL·LICITAR
L'HABILITACIÓ D'AQUESTA DESCÀRREGA?

Si són activitats  dins  de la  xarxa  de CEFIRE,  s’ha  de sol·licitar  al  CEFIRE que va emetre  el
certificat  en qüestió.  Si  el  CEFIRE ja  no existeix,  s'haurà de sol·licitar  al  Servei de Registre i
Acreditació Docent de la Subdirecció General de Formació del Professorat.

Si no són activitats organitzades dins de la xarxa CEFIRE i, segons el que es disposa en l'Ordre 54,
d'1 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'acreditació i valo-
ració de les activitats de formació permanent i altres activitats per a la millora de la qualitat de l'en-
senyament, únicament han sigut objecte del reconeixement dels crèdits corresponents, no procedeix
la descàrrega de cap certificat en PDF ni, en conseqüència, la sol·licitud d'aquesta.
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